
(( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان علـى كـل شـيء حسـيبا تتمة فوائد اآلية الكرمية: 

أن يــرد بأكمــل إمــا بالكميــة وإمــا بالكيفيــة ، فــإذا قــال " الســالم مــن فوائــدها: أنــه يطلــب علــى املســلم عليــه  )) .

بالكميــة إذا قــال "الســالم عليــك " بصــوت مرتفــع عليــك " فاألحســن " عليــك الســالم ورمحــة اهللا " هــذا بــأيش ؟ 

مسـموع يـدل علـى التواضـع فقلـت " عليـك السـالم " بصـوت مثلـه أو أبـني ، فهـذا رد صـحيح بالكيفيـة ؛ لكـن لــو 

قال " السالم عليك " بلفظ بني صريح رفيـع مث رددت عليـه بأنفـك رمبـا يسـمع أو ال يسـمع ، فهـذا مل يـرد ومل يقـم 

ومن فوائدها: أنه لو حياك إنسان بقولـه " أهـال وسـهال  ألن اهللا أمر بردها أو أحسن منها . بالواجب بل هو آمث ؛

" فقلت " أهال وسهال بك " فـإن ذلـك جـائز ؛ لكـن حيسـن والسـيما لطلبـة العلـم أن يبينـوا هلـذا الرجـل أن السـالم 

معروفـة مطولـة مبسـوطة يف  آدابـا  املشروع هو " السالم عليكم " لكـن هـو إذا رد مثـل مـا قـال كفـى ؛ مث إن للسـالم

كتــب أهــل العلــم ويف كتــب الفقهــاء ذكــروا كثــريا يف آداب الســالم يف آخــر كتــاب اجلنــائز حــني ذكــروا الســالم علــى 

ومــن فوائــدها: أن اهللا عزوجــل  املقــابر تطرقــوا الســالم علــى األحيــاء ، ويف كتــب اآلداب أيضــا شــيء كثــري مــن هــذا .

 (( حسـيبا ))اسب كل من عمل عمـال مبـا يقتضـيه عملـه علـى أحـد القـولني يف حسيب على كل شيء يعين أنه حي

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن عــدم رد التحيــة مبثلهــا أو أحســن  وعلــى القــول الثــاين أنــه كــاف لكــل مــن توكــل عليــه .

 وجـل . يعـين فاحـذر أن تتعـرض حملاسـبة اهللا عـز (( إن اهللا كـان علـى كـل شـيء حسـيبا ))منها ؛ يؤخذ من قولـه: 

(( اهللا ال إله إال هو ليجمعنكم إلى يوم القيمة الريب فيه ومن أصدق مـن اهللا حـديثا مث قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

خــرب مبتــداء ، و " إلــه " اســم ال ، وخربهــا حمــذوف  (( ال إلــه إال هــو ))االســم الكــرمي " اهللا " مبتــداء ، ومجلــة )) 

(( مـــن اخلـــرب احملـــذوف ، وهـــذا أحســـن مـــا قيـــل يف إعراـــا ؛ وقولـــه: تقـــديره: حـــق ؛ و" هـــو " الواقـــع بعـــد إال بـــدل 

الالم واقعة يف جواب قسم مقـدر ، والتقـدير: واهللا ليجمعـنكم ؛ وعليـه فتكـون هـذه  ليجمعنكم إلى يوم القيمة ))

ه ال نافيـة هـذ (( الريب فيه ))اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر ، والالم ، ونون التوكيد ؛ وقولـه: 

للجنس و" ريب " امسهـا ، وخربهـا " فيـه " ؛ وهـل النفـي هنـا مبعـىن األمـر ؟ أو مبعـىن الطلـب األصـح هـل هـو مبعـىن 

(( الطلب أي ال ترتابوا فيه ؟ أو هو خرب على ظاهره ؟ فيه قوالن للعلماء والصحيح أنه خرب علـى ظـاهره ؛ وقولـه: 

رب ، واالســتفهام هنــا مبعــىن النفــي أي ال أحــد أصــدق مــن اهللا خــ (( أصــدق ))، و  " مــن " مبتــدأ مــن أصــدق ))

متييــز ؛ ألــا وقعــت مبينــة الســم التفضــيل وكــل مــا وقــع مبينــا الســم التفضــيل فهــو متييــز ؛  (( حــديثا )) حــديثا ؛ و

يعتــرب مــن أصــدق  وهــذا خــرب (( اهللا ال إلــه إال هــو ))يقــول اهللا عزوجــل:  ألن التمييــز يبــني مــن ــم مــن الــذوات .

الضــمري يعــود إىل  (( إال هــو ))األخبــار فإنــه ال إلــه إال اهللا ؛ واإللــه مبعــىن املــألوه أي املعبــود حبــا وتعظيمــا ؛ وقولــه: 

(( ذلــك بــأن اهللا هــو فــال معبــود حــق إال اهللا ؛ وكــل مــا عبــد مــن دون اهللا فهــو باطــل لقــول اهللا تعــاىل:  اهللا عزوجــل



هـذا املعبـود مـن دون اهللا هـل يسـمى إهلـا  هو الباطل وأن اهللا هو العلي الكبيـر )) الحق وأن ما يدعون من دونه

يعـين بـدون مسـميات (( مـا تعبـدون مـن دونـه إال أسـماء )) ؟ نعم لكنهـا تسـمية لفظيـة ال حقيقـة ؛ لقولـه تعـاىل: 

 التــي آلهــتهم نهمعــ أغنــت (( فمــاولقولــه تعــاىل:  (( ســميتموها أنــتم وآبــائكم مــا أنــزل اهللا بهــا مــن ســلطان ))

منـه فكـل معبـود فهـو إلـه لكـن  (( ال تجعل مع اهللا إلهـا آخـر ))ولقوله تعـاىل: شيء ))  من اهللا دون من يدعون

أنـــه  أقســـم عزوجـــل وهـــو الصـــادق (( ليجمعـــنكم إلـــى يـــوم القيمـــة ))مـــا هـــو حـــق ومنـــه مـــا هـــو باطـــل ؛ وقولـــه: 

(( وإذا العشـار عطلـت وكلمـا فيـه روح ، قـال اهللا تعـاىل:  سيجمعنا إىل يوم القيمة ؛ جيمع من ؟ األولني واآلخرين

كل شيء يبعث يوم القيمة وجيمـع ، وإمنـا أكـد اهللا ذلـك بسـببني: السـبب األول أن فيـه   وإذا الوحوش حشرت ))

(( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلـى وربـي لتبعـثن ثـم لتنبـئن من ينكره ، ينكر هذا اجلمع ، قال اهللا تعاىل: 

فــإن قــال قائــل: هــذا الســبب ال ينفــع فــيمن ينكــره ألن الــذي ينكــر ســينكر ســواء أقســم لــه أم مل  . مــا عملــتم ))ب

يقسم ؛ أليس كذلك ؟ املنكر ال يفيـد فيـه القسـم ؟ قلنـا: هـذا إذا أكـد لـه الكـالم وأنكـر بعـد التأكيـد صـار إنكـاره 

العــرب والقــرآن بلســان عــريب  مكــابرة لقيــام مــا يــدل علــى تأكــد هــذا الشــيء ، هــذا واحــد ؛ ثانيــا: أنــه جــرت عــادة

جـرت عـادم أــم يؤكـدون احلكــم فيمـا إذا كــان املخاطـب منكـرا ويقولــون إنـه جيــب أن يكـون الكــالم مؤكـدا ؛ أمــا 

األمر الثاين أو السبب الثاين يف التأكيد فـألن هـذا مـن أهـم األمـور وكلمـا كـان الشـيء هامـا كـان توكيـده أوكـد حـىت 

د ، والشــك إن مــن أهــم األمــور إن مل أقــل أهــم األمــور بعــد اإلميــان بــاهللا أن تــؤمن ال يبقــى يف النفــوس شــك أو تــرد

باليوم اآلخر ؛ ألن من مل يؤمن باليوم اآلخر ال ميكن أن يعمل ، إذا قال ما هي إال حياتنا الـدنيا منـوت وحنيـا فيمـا 

ذلـك فـاحتيج إىل تأكيـد الكـالم الفائدة من العمل ؛ فصار التوكيد هنا لسـببني ؛ السـبب األول أن فـيهم مـن ينكـر 

أمامه ، وأوردنا على هذا إيـرادا وأجبنـا عنـه ؛ الثـاين ؟ أن هـذا مـن أهـم األمـور وكلمـا كـان الشـيء أهـم كـان تأكيـده 

يــوم القيمــة هــو اليــوم الــذي يبعــث فيــه النــاس ومســي يــوم القيمــة ألمــور ثالثــة ؛  (( إلــى يــوم القيمــة ))أبلــغ ؛ نقــول 

؛ الثـاين: أنـه  (( يـوم يقـوم النـاس لـرب العـالمين ))ون فيـه مـن قبـورهم هللا ، قـال اهللا تعـاىل: األول: أن الناس يقومـ

(( إنـا ؛ الثالـث: أنـه يقـوم فيـه األشـهاد  (( ونضع الموازين القسـط ليـوم القيمـة ))يقام فيه العدل ، لقوله تعاىل: 

وهلـذا مسـي هـذا اليـوم يـوم القيمـة ، ولـه أمسـاء   لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشـهاد ))

هـذه اجلملـة خربيـة يف ظاهرهـا ،  (( الريـب فيـه ))كثرية يف القرآن يذكر اهللا تعاىل ا حسب ما يقتضيه السياق ؛ 

مع القلق ؛ لكن اختلف املفسرون هل هي خربيـة حمضـة أو هـي خربيـة طلبيـة أي أـا خـرب مبعـىن  والريب هو الشك

نا يف ذلك قولني ، والراجح أا خربية حمضة ؛ ألن اخلرب احملض يفيد استقرار الشيء وثبوتـه سـواء آمـن النهي ؟ ذكر 

يعـين ال أحــد  (( و مـن أصـدق مـن اهللا حـديثا ))بـه اإلنسـان أم مل يـؤمن ، وأنـه شـيء مسـتقر لـيس فيـه إشــكال ؛ 



البالغيـة يف كـون النفـي يـأيت بصـيغة االسـتفهام أصدق من اهللا ؛ فاالستفهام هنـا مبعـىن النفـي ؛ و البالغـة أو النكتـة 

وأنــه إذا أتــى بصــيغة االســتفهام صــار مشـــربا معــىن التحــدي يعــين كــأن املـــتكلم يتحــدى املخاطــب يقــول: بــني مـــن 

ـــد اآليـــة:  أصـــدق مـــن اهللا حـــديثا ؟ فهـــو متضـــمن للنفـــي الشـــك ومتضـــمن للتحـــدي . (( اهللا ال إلـــه إال هـــو فوائ

يف هـذه اآليـة فوائـد كثـرية ؛ أوال: انفـراد  . ريـب فيـه ومـن أصـدق مـن اهللا حـديثا ))ليجمعنكم إلـى يـوم القيمـة ال

فهـل أحـد أنكـر انفـراده باأللوهيـة ؟ هـل أحـد أنكـر انفـراد اهللا  (( اهللا ال إلـه إال هـو ))؛ لقوله:  اهللا تعاىل باأللوهية

(( أجعـل اآللهــة إلهـا واحــدا إن وســلم: باأللوهيـة ؟ نعـم ؛ مــن ؟ كفـار قـريش ، قــالوا للرسـول صـلى اهللا عليــه وآلـه 

نعـم أنكـر فرعـون ؛ لكـن هـل فرعـون حينمـا أنكـر أنكـر  هـل أحـد أنكـر توحيـد الربوبيـة ؟ . هذا لشـيء عجـاب ))

(( لقـــد علمـــت مـــا أنـــزل هـــؤالء إال رب الســـموات نعـــم وقـــال لـــه موســـى:  حقيقـــة أو بلســـانه ؟ أنكـــر حقيقـــة .

د األمســاء والصــفات ؟ نعــم كثــري مــن أنكــره حــىت مــن أهــل امللــة الــذين هــل أحــد أنكــر توحيــ ومل . واألرض بصــار ))

ومـن  ينتسبون إىل اإلسالم أنكر توحيد األمساء والصفات فمنهم من عطل ومنهم من مثـل ، وكالمهـا يعتـرب منكـرا .

عليـه آيـات  وهـذا يـدل  (( ليجمعـنكم إلـى يـوم القيمـة ))فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات مجع يوم القيمـة ؛ لقولـه: 

ومـن فوائـدها:  . (( قل إن األولين واآلخـرين لمجمعـون إلـى ميقـات يـوم وقـت معلـوم ))كثرية مثل قوله تعاىل: 

واإلميـان بـه أحـد أركـان اإلميـان السـتة ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه  (( إلى يوم القيمة ))إثبات يوم القيمة ؛ لقوله: 

 ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم والقـدر خـريه وشـره ) فـاليوم اآلخـر هـو وآله وسلم يف جواب جربيل: ( أن تـؤمن بـاهللا

فيجـب  (( الريـب فيـه ))ومن فوائدها: وجـوب اإلميـان بـاليوم اآلخـر علـى وجـه الشـك معـه ؛ لقولـه:  يوم القيمة .

ات الكـــالم هللا ومـــن فوائـــدها: إثبـــ علينــا أن نـــؤمن بـــأن اهللا جيمعنـــا إىل يـــوم القيمـــة إميانـــا الشـــك مـــع وال تـــردد معـــه .

(( أو مـن قولـه:  (( أصـدق ))تأخـذها مـن قولـه:  (( ومـن أصـدق مـن اهللا حـديثا ))عزوجل ؛ يؤخذ ؟ مـن قولـه: 

؟ أو منهمــا مجيعــا ؟ منهمــا مجيعــا ؛ كيــف ذلــك ؟ الصــدق إمنــا يوصــف بــه الكــالم ، حــديثا احلــديث هــو  حــديثا ))

(( حــديثا ومـن  (( أصـدق ))الكـالم خـرب ؛ وعلـى هــذا فيكـون إثبـات الكـالم هللا عزوجــل مـن الكلمتـني مجيعـا مــن 

قـــع ؛ والواقـــع للخـــرب ؟ مادمنـــا قلنـــا والصـــدق مطابقـــة اخلـــرب للواقـــع أو مطابقـــة الواقـــع للخـــرب ؟ مطابقـــة اخلـــرب للوا ))

ومـن فوائـدها: أن   مطابقة مفاعلة تكون من جانبني ؛ إذا مطابقـة اخلـرب للواقـع أو الواقـع للخـرب هـذا هـو الصـحيح .

أي مــن اســم التفضــيل ؛  (( مــن أصــدق ))كــالم اهللا تعــاىل وخــربه صــدق ال كــذب فيــه بوجــه مــن الوجــوه ؛ لقولــه: 

  ضل يف قمة الوصف ؛ وعلى هذا فليس يف كالم اهللا تعاىل شيء من الكذب إطالقا .ألن اسم التفضيل جيعل املف

فــإذا  (( مــن أصــدق ))ومــن فوائــدها: وجــوب اإلميــان مبــا أخــرب اهللا بــه عــن نفســه وعــن أمــور الغيــب كلهــا ؛ لقولــه: 

هللا تعــاىل يف ومــن فوائــدها: وصــف كــالم ا أخــرب اهللا عــن نفســه بشــيء أو أمــور غائبــة بشــيء وجــب علينــا تصــديقه .



وهو كذلك ؛ لكـن هـل احلـديث يعـين اخلـرب أو جيـوز أن يكـون  (( ومن أصدق من اهللا حديثا ))احلديث ؛ لقوله: 

املراد به أنه حادث يتكلم اهللا به ؟ الثاين ، الثاين هو املـراد ؛ فكـالم اهللا عزوجـل باعتبـار أصـله مـن الصـفات الذاتيـة 

فـإن قـال  .(( إنمـا أمـره إذا أرد شـيئا أن يقـول لـه كـن فيكـون )) مـا أنـه ... بأنه تعاىل مل يزل وال يزال متكلمـا ك

قائــل: فهــل عنــدكم دليــل علــى أن كــالم اهللا حــادث يعــين باعتبــار آحــاده ؟ قلنــا: عنــدنا أدلــة مــا هــو دليــل واحــد ، 

قيـق ومسـع فعـل فـإن قـد للتح قد سمع اهللا قول التي تجادلك فـي زوجهـا ))(( استمع إىل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

ماضــي يقتضــي أن يكــون املســموع صــادقا للخــرب عنــه وأن اخلــرب عنــه الحــق ، ومعلــوم أن املــرأة إمنــا شــكت إىل النــيب 

(( وقـال تعـاىل:  (( مـا يـأتيهم مـن ذكـر مـن ربهـم محـدث ))عليه الصالة والسـالم يف أمـر حـادث ، وقـال تعـاىل: 

واآليــات يف هــذا كثــرية ؛ فــإن قيــل: إذا قلــت بــأن كــالم  وإذ غــدوت مــن أهلــك تبــوئ المــؤمنين مقاعــد للقتــال ))

اهللا حادث لزم أن يكون اهللا تعاىل حادثا ألن احلوادث ال تكون إال من حادث ؟ فـاجلواب: هـذا غـري صـحيح ، ال 

(( خلــق الســموات يلــزم ، ال يلــزم مــن قيــام احلــوادث بــاهللا عزوجــل أن يكــون هــو حادثــا ؛ ألــيس اهللا تعــاىل يقــول: 

ـــام ثـــم اســـتوى علـــى العـــرش ))واألرض  ومث تفيـــد الرتتيـــب ؛ إذا االســـتواء هـــو فعـــل كـــان بعـــد خلـــق  فـــي ســـتة أي

السموات واألرض ، فقامت به األفعـال االختياريـة والشـك أن قيـام األفعـال االختياريـة هللا عزوجـل مـن كمـال اهللا ، 

ه يلـزم مـن قيـام احلـوادث بـه أن يكـون من كماله أن يكون فاعال مىت شاء فعل ومىت شاء مل يفعل ؛ وأما من قال إنـ

  حادثا فهذه قضية غري مسلمة وال صحيحة ، واهللا أعلم .

ض ؟ مـن رب السـموات من خلق السموات واألر  سؤال عن كون املشركني قد أشركوا يف توحيد الربوبية ؟ السائل :

  واألرض ؟

  ال ، هم ما يرون هذه األصنام تفعل كما يفعل اهللا عزوجل ، يرون أا وسائط . الشيخ :

سؤال عن كـون الصـحابة قـد طلبـوا مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ذات أنـواط ؟ وسـؤال عـن سـبب  السائل :

  شرك املشركني ؟

بتوحيـد الربوبيـة ؛ مث إن قولنـا حبـا  جنيب عن هذا بأم قـالوا اجعـل لنـا ذات أنـواط للتـربك ـا وهـذا يتصـل الشيخ :

وتعظيمــا إمنــا هــو لإللــه احلــق وقــد يكــون الباطــل مبــا قــام يف قلــب العابــد مــن الشــبهة قــد حيــب األصــنام ويعظمهــا ؛ 

؛  وهلــذا افتخــر ــا أبــو ســفيان يف أحــد وقــال " أعــل حبــل " وهلــذا كــانوا حيلفــون ــا ، كــل هــذا يــدل علــى تعظيمهــا

؟ هــم يقصــدون عبادــا ؛ لكــن كــوم يقصــدون عبادــا هــل هــو حملبتهــا أو لتعظيمهــا  يملكنهــا ليســت أهــال للتعظــ

  لذاا ؟ أو ألا تقرم إىل اهللا زلفا ؟ الثاين ؛ ألم هم يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى .

  



   من باب املندوب ؟ سؤال عن حكم احلث على اجلهاد بالقصائد واألناشيد ؟ السائل :

هو الشك أن احلث على اجلهاد باألناشيد والقصائد إنـه مطلـوب ، فقـد كـان النـيب عليـه الصـالة والسـالم  الشيخ :

  . ( اللهم أيده بروح القدس )يأمر حسان بن الثابت أن ينافح عنه ويقول: 

تخفيـف عـن بعض الناس يعمـل يف أمـور تشـتمل علـى الظلـم كاجلمـارك مـثال فهـل إذا عمـل فيهـا بقصـد ال السائل :

   الناس يكون آمثا ؟

عــن املســلمني ؛ فبــدال مــن أن يظلــم عشــرة يظلــم مخســة وبــدال أن يظلــم دافعــة املاجلــواب: ال ، هــذا مــن  الشــيخ :

  اإلنسان يف مجيع ماله يظلم يف بعض ماله ؛ فهذا ال بأس به ألنه لإلصالح .

  صفات اهللا تعاىل باسم الفاعل ؟هل يصح تفسري بعض العلماء السم التفضيل فيما يكون من  السائل :

أبــدا ، مسعــتم كالمـه ؟ بعــض العلمــاء يفسـر اســم التفضــيل ملـا يكــون مــن صـفات اهللا باســم الفاعــل فيقــول  الشـيخ :

الكلمـة ؛ أيهمـا  ن ؛ وهـذا غلـط ، غلـط عظـيم ونقـص .أعلم مبعـىن عـامل ، أصـدق مبعـىن صـادق أحسـن مبعـىن حمسـ

د سـواء أو أعلـم حبيـث ال يسـاويه أحـد يف علمـه ؟ الثـاين الشـك ؛ صـادق أبلغ عامل يشـرتك فيـه كـل النـاس علـى حـ

 (( آهللا خيـر أمـا يشـركون ))وأصدق ، صادق يشاركه كثري من الناس ، أصدق ال يشاركه أحد ؛ بل إن اهللا قـال: 

.  

  ما الفرق بني املخلوق واحلادث ؟ السائل :

قــد يكــون صــفة وقــد يكــون خملوقــا بائنــا ، وكــالم اهللا بينهمــا فــرق عظــيم ، الفــرق العظــيم هــو أن احلــادث  الشــيخ :

؟ ال مــا  اآلن لــيس أزليــا بــل هــو حــادث ؛ عزوجــل لــيس خملوقــا بائنــا عــن اهللا عزوجــل ؛ لكنــه يــتكلم بــه وكالمــه بــه

يصــح ، الصــفة غــري املوصــوف لكنهــا قائمــة بــه ، فــالطول مــثال لــيس هــو الطويــل لكنــه قــائم بالطويــل ؛ والعلــم غــري 

  قائم به .العامل لكنه 

 تهـدوا أن أتريـدون كسـبوا بمـا أركسـهم واهللا فئتـين المنـافقين فـي لكم (( فماأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 تتخــذوا فــال ســواء فتكونــون كفــروا كمــا تكفــرون لــو ســبيال ودوا لــه تجــد فلــن اهللا يضــلل ومــن اهللا أضــل مــن

 مــنهم تتخــذوا وال وجــدتموهم حيــث واقتلــوهم فخــذوهم تولــوا فــإن اهللا ســبيل فــي يهــاجروا حتــى أوليــاء مــنهم

 أو يقـاتلوكم أن صـدورهم حصـرت جـآؤوكم أو ميثـاق وبيـنهم بيـنكم قوم إلى يصلون الذين نصيرا إال وال وليا

 فمـا السـلم إلـيكم وألقـوا يقـاتلوكم فلـم اعتزلـوكم فـإن فلقـاتلوكم علـيكم لسـلطهم اهللا شـاء ولو قومهم يقاتلوا

  سبيال )) . عليهم لكم اهللا جعل

  



(( اخلطـاب يف قولـه:  فئتـين )) المنـافقين في لكم (( فماأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

اســم اســتفهام مبتــداء واملــراد باالســتفهام هنــا اإلنكــار عليــه ؛ و"  " مــا" للصــحابة رضــي اهللا عــنهم ؛ و فمــا لكــم ))

ختتلفــون وتكونــون فئتــني ؛ وذلــك أن الصــحابة  لكــم " جــار وجمــرور خــرب املبتــداء يعــين أي شــيء لكــم يف املنــافقني

رضــي اهللا عــنهم بعــد رجــوع مــن رجــع مــن املنــافقني يف أحــد ، وتعرفــون أنــه رجــع مــن اجلــيش يف أحــد حنــو الثلــث ،  

نقــتلهم ألــم خــانوا وتبــني نيــتهم ؛ وقــال اآلخــرون ال  كلهــم منــافقون ، اختلــف الصــحابة فيمــا بعــد قــال بعضــهم

 (( فئتـين ))نقتلهم ألم يظهرون اإلسالم ، فاختلفوا وتنازعوا فاختلف املسلمون فئتني ؛ وعلى هذا فيكون قوله: 

صرمت فئتني ، أو كنتم فئتني ، كالمهـا صـحيح ؛ الفئـة األوىل خربا لصار احملذوفة ، و التقدير: فيما لكم يف املنافقني 

ماذا قالت ؟ نقـتلهم ، والفئـة الثانيـة قالـت ال نقـتلهم ؛ فئـة أخـرى قالـت هـؤالء مسـلمون ، فئـة أخـرى قالـت هـؤالء  

اإلرجــاع اإلركـاس مبعــىن الــرد و  (( واهللا أركســهم بمــا كســبوا ))كفـار منــافقون ؛ فبــني اهللا احلكـم بــني الفئتــني فقــال: 

البـــاء  (( بمـــا كســـبوا ))أي ردهـــم وأرجعهـــم علـــى وجـــه مـــذموم  (( أركســـهم ))لكـــن علـــى وجـــه املـــذموم ؛ فمعـــىن 

للســببية ، ومــا جيــوز يف إعراــا أن تكــون مصــدرية ويكــون التقــدير: أركســهم لكســبهم ؛ وجيــوز أن تكــون موصـــولة 

فالصــواب مــع مــن قــال إــم كــافرون مرتــدون ؛ أمــا ويكــون التقــدير: مبــا كســبوه ؛ فــإذا كــان اهللا أركســهم مبــا كســبوه 

وهـذا االسـتفهام اسـتفهام  (( أتريـدون أن تهـدوا مـن أضـل اهللا )) مسألة املقاتلة فسيأيت التفسري فيها يف اآليـات .

تــوبيخي ؛ واإلرادة هنــا مبعــىن احملبــة أو مبعــىن املشــيئة ، كالمهـــا صــحيح يعــين أتشــاءون أن ــدوا مــن أضـــل اهللا ؟ أو 

؟ واجلــواب: لــيس لكــم ذلــك ؛ ألن مــن يريــد اهللا أن يضــله فإنــه لــيس لــه مــن اهللا مــن  بــون أن ــدوا مــن أضــل اهللاأحت

اســم الكــرمي " اهللا " بــالرفع علــى أنــه فاعــل ؛ وعلــى هــذا  (( أتريــدون أن تهــدوا مــن أضــل اهللا ))ويل وال نصــري ؛ 

(( ومـن يضـلل اهللا فلـن تجـد من أضله اهللا ؛  فيها ضمري حمذوف هو عائد الصلة ؛ والتقدير: )) (( أضلفيكون 

(( مـن من هذه شرطية ، والدليل على أا شرطية أن الفعل بعدها وقع جمزومـا ؛ ولكنـه حـرك بالكسـر  له سبيال ))

  اللتقاء الساكنني ، وقال ابن مالك يف الكافية: يذل اهللا ))

  بق    وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان التقيا اكسر ما س                   

" لــن " هــذه مجلــة  (( فلــن تجــد لــه ســبيال ))يعــين إن كــان حــرف علــة احــذف ، إذا كــان ســاكنا اكســر ؛ وقولــه: 

جواب الشرط ؛ وملاذا اقرتنت بالفاء ؟ ألن اجلواب ال يصح أن يكون فعال للشرط ؛ ومـىت امتنـع أن يكـون اجلـواب 

  ؛ وقد مجعت املواضع اليت يقرتن اجلواب فيها بالفاء يف بيت ينشدنا إياه األخ ؟ فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء

(( ؛ وقولـه:  (( فلـن تجـد لـه سـبيال ))من أي هـذه السـبعة ؟ لـن  امسية طلبية وجبامد ومبا   وقد وبلن وبالتنفيس ؛

(( أتريـدون أن تهـدوا ع قـد يقـول قائـل: كيـف كانـت بـاإلفراد واخلطـاب الـذي قبلهـا بـاجلم فلن تجـد لـه سـبيال ))



؟ قلنــا: كأنــه واهللا أعلــم انفصــلت هــذه اجلملــة عمــا قبلهــا  مــن أضــل اهللا ومــن يضــلل اهللا فلــن تجــد لــه ســبيال ))

فوائـد اآليـة:  وصار املراد ا املخاطب يعين فلن جتد أيها املخاطب له سبيال ، ومعىن سـبيال أي طريقـا إىل اهلدايـة .

ــافقين فئتــ يف هــذه اآليــة: اإلنكــار علــى املــؤمنني يف  . ين واهللا أركســهم بمــا كســبوا ... ))(( فمــا لكــم فــي المن

ويرتتب على هذه الفائـدة أن هـذا يـوحي بـذم  (( فما لكم في المنافقين فئتين ))االختالف يف املنافقني ؛ لقوله: 

فيــه ، واالخــتالف ، وذم االخــتالف أمــر ثابــت ؛ ألن هــذه األمــة أوصــيت بــأن تقــيم الــدين وال تتفــرق  االخــتالف

(( وال تكونــوا كالــذين تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جــاءهم البينــات وأولئــك لهــم تفــرق بــل قــد قــال اهللا تعــاىل: 

ومن فوائدها: أن اإلنسان يركس ويـرد علـى الوجـه املـذموم بسـبب عملـه ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن  . عذاب عظيم ))

(( بمـا كسـبوا دها: إثبات األسباب ؛ تؤخذ من أين ؟ من قولـه: ومن فوائ (( واهللا أركسهم بما كسبوا )) .قوله: 

البــاء للســببية ؛ والنــاس يف األســباب طرفــان ووســط ؛ فمــن النــاس مــن أنكــر تــأثري األســباب إطالقــا وقــال ال أثــر  ))

ا للسبب يف املسبب حىت كابروا املعقول واحملسوس وقالوا لو رميت الزجاجة حبجر فانكسرت فـإن احلجـر مل يكسـره

ولكن انكسرت الزجاجة عنده ال به ، ملاذا ؟ قالوا ألننا لو أثبتنا تأثري األسباب ألثبتنا خالقـا مـع اهللا ، سـبحان اهللا 

ــــارا للقــــدح يف اإلســــالم ؛ ألن غــــري املســــلمني يشــــاهدون أن  ، وهــــذا القــــول إذا نســــب لإلســــالم ســــوف يكــــون مث

تــأثري مبقتضــى طبيعتهــا ال بــأن اهللا ســبحانه وتعــاىل جعــل األســباب تــؤثر ؛ الطــرف الثــاين مــن يقــول إن األســباب هلــا 

فيها القوة املؤثرة ؛ وهؤالء قد ضلوا وأشركوا جعلوا مع اهللا شريكا ؛ هؤالء أيضا علـى ضـالل ؛ والقسـم الثالـث قـالوا 

أهـــل إن لألســباب تــأثريا مبـــا أودع اهللا فيهــا مــن القـــوة الفاعلــة ، وليســـت هــي الــيت تفعـــل ؛ وهــؤالء هــم أهـــل احلــق و 

، وجعـــل الكســـر يف احلجـــر يقـــع علـــى الزجاجـــة  الصـــواب ؛ فـــاهللا تعـــاىل هـــو الـــذي جعـــل اإلحـــراق يف النـــار فتحـــرق

وطبيعـة النـار  (( كوني بردا وسالما على ابـراهيم ))فتنكسر ، والدليل على هذا أن اهللا تعاىل قال يف نار ابراهيم: 

فصـارت بـردا وسـالما علـى ابـراهيم ؛ إذا  علـى ابـراهيم )) (( كـوني بـردا وسـالمااحلرارة واإلحراق ؛ لكن قال هلـا: 

ومـن فوائـدها: أن األعمـال قـد تكـون سـببا لـردة  األسباب ال تؤثر بذاا ولكن مبـا أودع اهللا فيهـا مـن القـوة الفاعلـة.

(( الســــيئة ، والصــــغائر بريــــد الكبــــائر ، والكبــــائر بريــــد الكفــــر ، وهــــذا واضــــح ســــان وكثــــرة معاصــــيه ، الســــيئة , اإلن

فـــإذا رأيـــت مـــن نفســـك إركاســـا فانتشـــلها بالتوبـــة واالســـتغفار إىل اهللا عزوجـــل وســـؤال اهللا  أركســـهم بمـــا كســـبوا ))

الثبـات وال تتهــاون ، ال تتهــاون ال تقــل إن شــاء اهللا يقــوى إميــان بعــد ، مــن اآلن مــن حــني أن حتــس بــاملرض فعليــك 

فأثبـت  (( بمـا كسـبوا ))ربيـة ؟ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: ومن فوائدها: الرد على اجلربية ، الرد علـى اجل بالدواء .

؛ مـن أيـن  ومـن فوائـدها: الـرد علـى القدريـة هلم كسبا ، واجلربية يقولون إن اإلنسان ال كسب له وعمله جمرب عليـه .

عــاىل ــا أركســهم ؟ والقدريــة يقولــون إن أفعـال العبــاد ال عالقــة لتقــدير اهللا ت (( واهللا أركســهم ))تؤخـذ ؟ مــن قولــه: 



إطالقا ، فصـار يف اآليـة رد علـى كلتـا الطـائفتني املنحـرفتني املبتـدعتني ؛ أهـل السـنة واجلماعـة يقولـون لإلنسـان فعـل 

ومــن  ينســب إليــه حقيقــة واملقــدر هلــذا الفعــل مــن ؟ اهللا عزوجــل ، وهــذا هــو املطــابق للمنقــول واملعقــول واحملســوس .

(( أتريـدون أن تهـدوا مـن أضـل اهللا دون أن يهدوا من أضـل اهللا ؛ لقولـه: فوائدها: توبيخ أولئك املؤمنني الذين يري

فإن قال قائل: يشكل علـى هـذا إشـكاال كبـريا ، الـدعوة إىل اهللا عزوجـل وحماولـة إصـالح اخللـق ؛ فـإن الـداعي  . ))

 أضـل هـؤالء يريد أن يهتدي املدعوون ؟ فيقـال اجلـواب عـن هـذا: أن اهللا أنكـر علـى هـؤالء الـذين يشـاهدون أن اهللا

بالنفاق ـ والعياذ باهللا ـ وحياولون أن حيكموا بإسالمهم ، حياولون أن حيكموا بإسـالمهم ويقولـون إـم مسـلمون كمـا 

ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة: أن ال تسـأل  ومن فوائـدها: أن اهلدايـة واإلضـالل بيـد مـن ؟ بيـد اهللا . هي الفئة الثانية .

عزوجــل ؛ وأن جتعــل ســؤالك لــبعض النــاس كيــف أهتــدي جتعلــه ســؤاال عــن الســبب  اهلدايــة مــن الضــالل إال مــن اهللا

 (( إنـك ال تهـدي مـن أحببـت )) .والطريق ؛ وأما الذي بيده أزمة األمور فهو اهللا عزوجـل ؛ وهلـذا قـال اهللا لنبيـه: 

يضـلل اهللا فلـن تجـد (( ومـن ومن فوائدها: أن من قدر اهللا إضالله فإنه ال ميكـن ألحـد أن يقـوم دايتـه ؛ لقولـه: 

(( من يضلل اهللا فلن تجـد لـه فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته فيقول  له سبيال )) .

فمـــا اجلـــواب ؟ اجلـــواب عـــن هـــذا أن يقـــال: ال حجـــة يف هـــذا للعاصـــي إطالقـــا ، وذلـــك ألن اإلنســـان ال  ســـبيال ))

صــادر عــن إرادتــه ، إرادة اإلنســان وقــدرة اإلنســان ، فهــو  يعــرف أن اهللا أضــله إال بعــد أن يضــل هــو ، وضــالله هــو

الفاعــل وهــو الــذي أضــل نفســه ؛ لكــن ال يعلــم أن اهللا قــدر عليــه الضــالل إال بعــد وقوعــه ، فكيــف حيــتج حبجــة ال 

(( ومــن فوائــدها: بيــان أن األمــور بيــد اهللا ســبحانه وتعــاىل ؛ لقولــه:  ؟ هــذا باطــل . يعلــم ــا إال بعــد وقــوع الشــيء

مث قــال  وإذا آمنــت بــذلك فلــن تســأل اهلدايــة إال ممــن ؟ إال مــن اهللا عزوجــل . يــدون أن تهــدوا مــن أضــل اهللا ))أتر 

ـــون ســـواء ... )) (( ودوا ))اهللا عزوجـــل:  ـــو تكفـــرون كمـــا كفـــروا فتكون ـــافقون ؛ ألن  (( ودوا ل الفاعـــل هـــم املن

أي ودوا كفـركم ؛ فهـي مبنزلـة أن أي ودوا أن لـو هنـا مصـدرية  (( لو تكفـرون كمـا كفـروا ))السياق فيهم ؛ وقوله: 

تكفــروا كمــا كفــروا ؛ و" لــو " مــر علينــا عــدة مــرات أــا تــأيت ملعــان متعــددة أخ يبــني لنــا ؟ تــأيت مصــدرية كمــا هنــا ، 

وتأيت للتمين ، وتأيت شرطية ، تكون حرف امتناع المتنـاع ؛ وإذا أردت أن تعـرف معـاين احلـروف فعليـك بكتـاب " 

   بن هشام رمحه اهللا فإنه يأيت بكلمة ويبني معانيها  املغين " ال


